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VB/EÚ Prípadové štúdie týkajúce sa hraníc 

7. Prípadová štúdia: Preprava rastlín s vysokou
prioritou z Holandska do Veľkej Británie - dovoz
január 2021

Táto prípadová štúdia opisuje postupy holandského vývozcu, ktorý prepravuje zásielku 
"vysoko prioritných" regulovaných rastlín do Veľkej Británie.

Meno: Roel   

Zamestnanie: Holandský farmár 

Účastník: Vývozca tovaru  

Roel je komerčný poľnohospodár, ktorý predáva rastliny záhradným 
centrám vo Veľkej Británii. V súčasnosti prepravuje svoj tovar do 
Anglicka nákladným autom cez trajekt z Hoeku do Harwichu. Roel 
bude musieť Heather predložiť rastlinolekárske osvedčenie. 

Meno: Heather

Zamestnanie: Obchodník 

Účastník: Dovozca tovaru  

Heather prevádzkuje obchod vo Veľkej Británii, ktorý nakupuje rastliny 
od Roela. Heather sa s Roelom dohodla, že používanie CTC (Common 
Transit Convention - Spoločný Tranzitný Dohovor) najlepšie splní ich 
obchodné požiadavky, a zaregistrovala svoju prevádzku ako 
oprávneného príjemcu na ukončenie prepravy CTC.

Meno: Chris

Zamestnanie: HGV vodič 

Účastník: Preprava tovaru  

Chris je vodičom v dopravnej spoločnosti so sídlom vo Veľkej Británii, 
ktorá prepravuje tovar po Európe a Veľkej Británii. Chrisova spoločnosť 
musí zabezpečiť pripravenosť splnenia nových požiadaviek EÚ a VB 
pre vodičov prepravujúcich tovar cez hranice. Ak Chris privezie tovar 
zo zahraničia, ktorý kúpil pre seba alebo ako darček, mal by si overiť 
nové pravidlá prepravy tovaru do Spojeného kráľovstva na osobné 
použitie.

Dovoz rastlín a rastlinných produktov z EÚ

Od januára 2021 sa nové požiadavky na dovoz vzťahujú len na rastliny a rastlinné 
produkty s vysokou prioritou. Patrí sem požiadavka na:

• tovar musí byť sprevádzaný rastlinolekárskym osvedčením;
• predbežné oznámenie o dovoze, ktoré má predložiť dovozca z VB, a
• kontroly dokladov, totožnosti a fyzické kontroly

Úplný zoznam vysoko prioritných rastlín a rastlinných produktov nájdete tu. 

Od januára 2022 sa predbežné oznámenia o dovoze budú vzťahovať na všetky regulované rastliny 
a rastlinné produkty.

Od júla 2022 sa nové požiadavky na dovoz vzťahujú len na všetky regulované a vysoko prioritné 
rastliny a rastlinné produkty. Patrí sem aj požiadavka na:

• Pre všetky regulované rastliny a rastlinné produkty: požiadavka, aby bol tovar sprevádzaný 
fytosanitárnym osvedčením a vstup do VB cez miesto vstupu s príslušným hraničným 
kontrolným stanovišťom (BCP), aby sa mohol podrobiť fyzickej kontrole.

• Pre rastliny a rastlinné produkty s vysokou prioritou: vstup do VB cez vstupné miesto s 
príslušným hraničným kontrolným stanovišťom, aby sa mohli podrobiť fyzickým kontrolám.

Od 1. júna 2021 sa na dovoz vysoko prioritných rastlín a rastlinných produktov z EÚ do Anglicka, 
Walesu a Škótska uplatňujú poplatky za rastlinolekárske kontroly.

Vybrané rastliny a rastlinné produkty (ananás, kokos, durian, banány a datle) sú už vyňaté z 
osobitných fytosanitárnych kontrol stanovených pre väčšinu dovozov. Tieto zásielky budú aj 
naďalej oslobodené od akýchkoľvek požiadaviek na hraniciach. Usmernenia týkajúce sa komodít 
oslobodených od dovozných kontrol sú k dispozícii na stránke GOV.UK. V tomto dokumente sú 
uvedené ďalšie rastlinné produkty, ktoré nepredstavujú riziko pre biologickú bezpečnosť Spojeného 
kráľovstva, a preto sú oslobodené od dovozných kontrol. 

https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use/arriving-in-Great-Britain
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7. Používateľský manuál: Preprava vysoko
rizikových rastlín z Holandska do Veľkej Británie -
dovoz január 2021

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené činnosti, ktoré musia účastníci vykonať, aby 
mohli prepraviť rastliny nákladným autom (Roll on Roll off) z Holandska do Veľkej Británie 
(cez Hoek Van Holland do Harwichu).

Case Study 8: Moving Controlled Plants from the Netherlands to England,
Import, Apr 2021

1. Roel a Heather uzatvoria
svoje predajné a obchodné
zmluvy, napr. Podmienky, a
pripravia obchod
získaním čísla EORI EÚ a VB.

10. Pri nakladaní tovaru Chris
zabezpečí, aby dostal príslušné MRN.
Keďže Heather používa EIDR na
odloženie dovozného colného
vyhlásenia do GB, vopred poskytla
Chrisovi kópiu svojho čísla EORI GB.
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Pre-lodgement

5. Heather používa na dovoz svojho tovaru
colné vyhlásenia. V mieste dovozu musí vykonať
záznam o pohybe vo vlastnej evidencii
(EIDR). Zabezpečí, aby mal prepravca Chris ako
dôkaz jej číslo GB Eori. Roel musí predložiť
dodatočné vyhlásenie do 175 dní.

6a. Roel požiada o 
fytosanitárne osvedčenie 
(PC) od príslušného 

 orgánu (CA). 

9. Po prijatí naskenovaného
PC späť od Roela  Heather

 pred notifikáciu v
systéme PEACH pred
príchodom tovaru.

3. Roel predloží Heather
vyhlásenie o pôvode, ktoré
dokazuje, že jeho tovar spĺňa
požiadavky pravidiel pôvodu
na využívanie bezcolnej
sadzby dohody o voľnom
obchode medzi EÚ a
Spojeným kráľovstvom.

7. Roel dodá pôvodný Chrisovi,
predloží kombinované vyhlásenie do
Portbase a skontroluje, či Chris
dostal povolenie vyraziť na terminál.

11a. Chris prichádza na terminál, 
pričom Roel už zadal MRN do 
Portbase. Keď čítačka ANPR 
naskenuje VRN Chrisovho 
nákladného vozidla, odbaví ho a on 
vchádza na trajekt.

13. Keď Heather vyplní EIDR, ak je registrovaná ako platca DPH,
odhadne sumu dovoznej DPH, ktorú bude musie· zaplati· , a zahrnie
ju do svojho daňového priznania k DPH k dátum dovozu. Až o 175
dní neskôr Heather podá dodatočné vyhlásenie, zaplatí clo a
aktualizuje svoje priznanie k DPH. Ak Heather nie je registrovaná
ako platca DPH, bude musieť zaplatiť dovoznú DPH spolu s
ostatnými clami, keď sa stanú splatnými.

14. Do 3 dní od príchodu zásielky do VB musí
byť pôvodný PC poskytnútý fytosanitárnemu
orgánu - Heather môže začať distribuovať
rastliny okamžite a nemusí čakať na
vykonanie kontroly u nej a v jej priestoroch.

6b. Rastliny prejdú 
kontrolou a  dá 
pečiatku a podpis na 
PC.

6c. Holandský  
skontroluje žiadosť s 
požiadavkami na vývoz 
do miesta určenia. CA 
odošle PC vývozcovi.

11b. Aby sa prevádzkovateľ trajektu uistil, že 
splnil požiadavky na vývoz všetkého nákladu 
na palube, zašle sa manifest (údaje) holandskej 
colnej správe prostredníctvom Portbase pred 
odchodom trajektu.

11c. Zásielka teraz podlieha 
kontrole APHA a Inšpektorátu 
zdravia rastlín a osív (PHSI). Tovar 
môže podliehať kontrolám 
dokladov na diaľku.

12. Chris prichádza
do prístavu Harwich
a doručí rastliny do
Heatherinho
obchodu.

Do 1. januára 2022 sa pri vstupe do prístavu nevyžadujú žiadne kontroly, pokiaľ o to 
Chrisa nepožiada prevádzkovateľ prístavu.

8. Roel podáva vývozné
vyhlásenie prostredníctvom
Portbase Notification
Export Documentation

Portbase, aby skontroloval, aké 
kroky musí podniknúť, aby bol 
jeho výrobok "v súlade s EÚ". 

Proces 

Dovozca 

Vývozca 

Dopravca

Tieto kroky môže vykonať 
sprostredkovateľ 
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7. Kľúčové kroky: Preprava vysoko rizikových rastlín
z Holandska do Veľkej Británie - dovoz január 2021

GB EORI číslo 

dovozcu 

Na podanie žiadosti o číslo VB EORI budete potrebovať svoje číslo DPH, číslo 
národného poistenia, jedinečné referenčné číslo daňovníka (UTR), dátum začatia 
podnikania, kód štandardnej priemyselnej klasifikácie (SIC) a používateľské meno 
a heslo brány Government Gateway. Podanie žiadosti vám zaberie 5 až 10 minút 
a dostanete ho buď hneď, alebo do 5 pracovných dní.

EU EORI číslo 

vývozcu 

Každá spoločnosť vyvážajúca tovar z EÚ musí mať registračné a 
identifikačné číslo hospodárskeho subjektu (EORI) od colného orgánu v 
EÚ. Od konca prechodného obdobia sú v EÚ akceptovateľné len čísla 
EORI EÚ vrátane čísla XI EORI. Vývozcovia z EÚ budú musieť mať číslo 
EORI EÚ, aj keď na podávanie vývozných vyhlásení využívajú špeditéra 
alebo colného zástupcu. Vo Francúzsku sa číslo EORI pridelené vášmu 
subjektu začína FR, za ktorým nasleduje vaše číslo SIRET.

Podmienky

Dovozca 
Vývozca 

Pri rokovaniach o zmluve s kupujúcim je potrebné prediskutovať a dohodnúť 
sa, kam bude tovar dodaný, kto zabezpečí prepravu, vybaví a zaplatí 
poistenie, vybaví colné postupy a zaplatí prípadné clá a dane. Podmienky 
vypracúva Medzinárodná obchodná komora (ICC) a pravidelne ich 
aktualizuje, aby odrážali meniace sa obchodné postupy.

Pravidlá 
pôvodu 

Dovozca 
Vývozca 

Na to, aby spoločnosti mohli využívať preferenčné colné sadzby podľa TCA, musia 
spĺňať určité požiadavky na domáci obsah alebo spracovanie, známe ako pravidlá 
pôvodu. Pravidlá pôvodu určujú štátnu príslušnosť tovaru a sú predmetom rokovaní 
v rámci každej dohody o voľnom obchode. Ich cieľom je zabrániť obchádzaniu ciel, 
pri ktorom môžu tretie krajiny využívať rozdiely v sadzbách podľa doložky 
najvyšších výhod na presmerovanie svojho vývozu cez jedného partnera dohody o 
voľnom obchode na druhého. Aj keď dovozca vo všeobecnosti platí clo, dovozca aj 
vývozca musia mať dôkaz, že tovar spĺňa pravidlá pôvodu. Ak nemôžete splniť 
podmienku pravidiel pôvodu, musíte zaplatiť globálnu colnú sadzbu Spojeného 
kráľovstva, a to pomocou nástroja Globálna colná sadzba Spojeného kráľovstva. 

Registrácia 
prívesov 

Prepravca 

Pred cestou do väčšiny krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 
alebo cez tieto krajiny musíte zaregistrovať tieto typy prívesov:
• komerčné prívesy s hmotnosťou nad 750 kg
• nekomerčné prívesy s hmotnosťou nad 3 500 kg

Štandardná 
medzinárodná 
prevádzková 
licencia 
Prepravca 

Na cesty do, cez alebo z EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a 
Nórska musíte mať štandardnú licenciu medzinárodného 
prepravcu.

Licencia 
Spoločenstva 
EÚ  

Prepravca

Táto licencia znamená, že môžete prepravovať svoj vlastný tovar a tovar 
iných osôb v Spojenom kráľovstve aj na medzinárodných cestách. Keď 
získate štandardnú medzinárodnú licenciu, môžete požiadať aj o vydanie 
licencie Spoločenstva. Tie umožňujú:

• cesty medzi všetkými členskými krajinami EÚ

• tranzitná doprava cez členské krajiny EÚ

• kabotáž (cesty výlučne v rámci jednej krajiny EÚ)

Fytosanitárny 
certifikát (PC)

Vývozca 

Fytosanitárne osvedčenie je úradný dokument, ktorý potvrdzuje, že 
materiál bol skontrolovaný, považuje sa za bez výskytu  karanténnych a 
iných škodcov a že spĺňa rastlinolekárske predpisy dovážajúcej krajiny. 
Vývozca bude musieť požiadať o rastlinolekárske osvedčenie príslušný 
orgán krajiny pôvodu EÚ; toto osvedčenie bude potrebné zabezpečiť pred 
odoslaním tovaru, aby ho bolo možné zaslať dovozcovi na účely 
predbežného oznámenia.

PEACH 
pred-
notifikácia  

Dovozca

PEACH je skratka pre postup elektronického podávania žiadostí o 
osvedčenia od Inšpektorátu pre marketing v záhradníctve. Aby ste mohli 
získať prístup k službe PEACH, musíte sa zaregistrovať v službe 
Government Gateway a potom sa zaregistrovať do služby PEACH.
Defra a APHA pracujú na vývoji a poskytovaní možností dovozu rastlín a 
rastlinných produktov v systéme IPAFFS, ktorý má nahradiť súčasný 
vnútroštátny systém - PEACH. Funkcia dovozu rastlín bude v systéme 
IPAFFS k dispozícii postupne počas leta 2021.

Odložené 
vyhlásenia

Dovozca 

Ak dovážate nekontrolovaný tovar, môžete sa rozhodnúť, či namiesto 
vyplnenia úplného colného vyhlásenia pri dovoze odložíte colné vyhlásenie 
až o 175 dní. Na tento účel musíte dovoz zaznamenať do vlastnej obchodnej 
evidencie a neskôr predložiť dodatočné colné vyhlásenie alebo poveriť 
niekoho iného, aby to urobil za vás. Na predloženie dodatočných vyhlásení a 
zaplatenie cla musíte byť autorizovaní v HMRC a vyúčtovať alebo zaplatiť 
DPH v závislosti od toho, či ste registrovaní pre DPH. 

Portbase 

Prepravca 

Predbežné oznámenie prostredníctvom oznámenia vývoznej dokumentácie je 
možné pre takmer všetky holandské terminály na otvorenom mori, na pobreží a 
trajektové terminály. Vo veľkom počte terminálov je dokonca povinné, pričom bez 
predbežného oznámenia vám nebude umožnený prístup. Uzatvorte vo svojom 
logistickom reťazci jasné dohody o tom, kto bude zodpovedný za predbežné 
oznámenia. Vo všeobecnosti je to zasielateľ, vývozca alebo dopravca.

Dodatočné 
vyhlásenie

Dovozca

Vyhlásenia môžete podávať sami, ale väčšina podnikov využíva 
niekoho iného, kto za nich vybavuje colné záležitosti.
Na to, aby ste mohli podať dodatočné colné vyhlásenie po omeškaní 
zadaním údajov o tovare do vlastnej evidencie deklarantov, budete 
potrebovať nasledujúce údaje alebo zástupcu, ktorý má k nim prístup:

• Preukaz CHIEF a softvér na prístup do systému CHIEF

• HMRC autorizácia

• Účet s odkladom platenia cla (ak dovážate tovar pravidelne, môžete
požiadať o účet s odkladom platenia cla, aby ste mohli odložiť platenie
väčšiny colných poplatkov. Vaša banka, stavebná sporiteľňa alebo
poisťovňa bude musieť zaručiť platby cla)

Vývozné 

vyhlásenie 

Vývozca 

Deklaračný systém Aangiftesysteem (AGS) je jednotný systém pre 
deklarácie. Nahradí všetky deklaračné systémy, ktoré colné orgány v 
súčasnosti používajú.

https://www.gov.uk/guidance/delaying-declarations-for-eu-goods-brought-into-great-britain
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8. Prípadová štúdia: Preprava rastlín z Veľkej
Británie do Holandska - vývoz január 2021

Táto prípadová štúdia opisuje postupy britského vývozcu, ktorý prepravuje zásielku rastlín 
do Holandska.

Meno: Mitch 

Zamestnanie: Britský farmár 

Účastník: Vývozca tovaru  

Mitch je komerčný poľnohospodár, ktorý predáva rastliny záhradným 
centrám v Holandsku. V súčasnosti prepravuje svoj tovar do Holandska 
nákladným autom cez trajekt z Harwichu do Hoeku. 

Meno: Floris

Zamestnanie: Obchodník 

Účastník: Dovozca tovaru  

Floris prevádzkuje záhradné centrum v Holandsku. Jeho podnik je 
stredne veľký a má vlastné kapacity na zvládnutie colných procesov. 
Zaregistroval sa ako oprávnený príjemca, aby mohol ukončiť tranzit vo 
svojich priestoroch a nemusel cestovať na Úrad určenia.

Meno: Chris

Zamestnanie: HGV vodič 

Účastník: Preprava tovaru  

Chris je vodičom v dopravnej spoločnosti so sídlom vo Veľkej Británii, 
ktorá prepravuje tovar po Európe a Veľkej Británii. Chrisova 
spoločnosť musí zabezpečiť pripravenosť splnenia nových požiadaviek 
EÚ a VB pre vodičov prepravujúcich tovar cez hranice. Ak Chris 
privezie tovar zo zahraničia, ktorý kúpil pre seba alebo ako darček, mal 
by si overiť nové pravidlá prepravy tovaru do Spojeného kráľovstva na 
osobné použitie.

https://www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use/arriving-in-Great-Britain
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8. Používateľský manuál: Preprava rastlín z Veľkej
Británie do Holandska - vývoz január 2021

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené činnosti, ktoré musia účastníci vykonať pri 
cezhraničnej komunikácii, aby mohli prepraviť nákladné vozidlo s rastlinnými produktmi z 
Holandska do Veľkej Británie s použitím Spoločného tranzitného dohovoru. 
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6a. Mitch poverí plnou 
mocou osvedčujúceho 
úradníka (CO), ktorý 
skontroluje jeho tovar, a 
požiada o fytosanitárne 
osvedčenie (PC) 
prostredníctvom 
eDomero. 

10. Floris predkladá predbežnú notifikáciu o dovoze, na 
základe ktorej sa následne prostredníctvom systému 
TRACES NT vytvorí jednotný vstupný zdravotný 
doklad (CHED) - najmenej jeden pracovný deň pred 
príchodom rastlín. Tento dokument zároveň slúži ako 
prenotifikácia pre BCP v prístave Hoek.

11. Floris overí platnosť dovozného
vyhlásenia v AGS a toto vygeneruje
MRN a Vstupné súhrnné
vyhlásenie prostredníctvom ICS.

5. Floris sa zaregistroval v
Portbase. Kontaktuje
holandskú hraničnú
kontrolu (BCP) a
zabezpečí príchod 
tovaru 24 hodín 
vopred.

2. Mitchove priestory
sú zariadením
schváleným
príslušným orgánom
VB (CA) a uvedené 
na  zozname EÚ.

15a. Chris odchádza z 
trajektu v Hoeku, nasleduje 
značky k BCP a po 
príchode predkladá 
originálny PC holandskej 
strane. 

17. Floris nemá účet s odloženým
platením cla, všetko clo sa platí
pred prepustením tovaru. DPH
bude Floris platiť s odloženou
splatnosťou.

12. Vodič Chris naloží tovar a k
zásielke pripojí MRN a PC. Chris
podáva dovozné vyhlásenie
(oznámenie o dovoznej
dokumentácii) prostredníctvom
Portbase.
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1. Mitch a Floris uzatvoria svoje
predajné a obchodné zmluvy,
napr. Podmienky, a pripravia
obchodovanie získaním ísla
EORI EÚ a VB.

14c. Portbase automaticky 
posudzuje riziká colných údajov. 
Zásielka je teraz pod kontrolou 
príslušného orgánu EÚ, ktorý 
rozhodne, či chce tovar vybrať na 
ďalšie kontroly.

14b. Portbase odošle správu 
colným orgánom 
Holandska po odchode 
trajektu, touto akciou
 sa ukončí vývoz zo 
strany Spojeného 
kráľovstva. 

9. HMG posúdi
vyhlásenia a udelí
Povolenie na ďalší
krok (P2P). P2P sa
zvyčajne udeľuje do 3
sekúnd.

3. Mitch poskytne  Florisovi
vyhlásenie o pôvode, ktoré
dokazuje, že jeho tovar spĺňa
požiadavky pravidiel pôvodu
na využívanie bezcolnej
sadzby podľa dohody o
voľnom obchode medzi EÚ a
Spojeným kráľovstvom.

14a. Chris príde do 
prístavu Dover a odchádza 
k odbaveniu trajektu, kde 
prepravca naskenuje 
čiarový kód TAD a jeho 
referenčné číslo vozidla 
(VNR). 

4. Chrisova dopravná spoločnosť
skontroluje predpisy UK a EÚ týkajúce sa
prevádzkovateľov nákladných vozidiel a
licencií a povolení potrebných pre
medzinárodnú cestnú prepravu. Majú tiež
zmluvu s poskytovateľom trajektovej
prepravy, aby mohli prísť bez rezervácie.

8. Mitch predvyplní kombinované
vývozné a bezpečnostné vyhlásenie
(EXS) do systému colného
vybavovania dovozného a
vývozného nákladu (CHIEF).

6b. CO skontroluje rastliny a 
presvedčí sa, že PC spĺňa 
požiadavky a všetky údaje v 
žiadosti. CO odovzdá 
opečiatkovaný a podpísaný 
PC Mitchovi. 

7. Mitch odovzdá
naskenovanú kópiu PC
na Femma a originál
podpísaného EHC
odovzdá prepravcovi 
Chrisovi.

Chris je systémom Portbase upozornený, že tovar si vyžaduje kontrolu na 
BCP v Hoeku. 

15b. V súlade s kontrolami EÚ sa všetok 
tovar podrobuje kontrole dokladov a 
kontrole totožnosti. Rastliny sa 
nevyberajú na ďalšie laboratórne testy. 
BCP aktualizuje TRACES NT s 
výsledkom kontroly a tovar je schválený 
na prepustenie.

16. Chris opúšťa BCP a
pokračuje na adresu 
doručenia.

Proces 

Dovozca 

Vývozca 

Prepravca

Tieto kroky môže vykonať 
sprostredkovateľ 

I 
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8. Kľúčové kroky: Preprava rastlín z Veľkej
Británie do Holandska - vývoz január 2021

GB EORI číslo 

vývozcu 

Na podanie žiadosti o číslo GB EORI budete potrebovať svoje číslo DPH, číslo 
národného poistenia, jedinečné referenčné číslo daňovníka (UTR), dátum začatia 
podnikania, kód štandardnej priemyselnej klasifikácie (SIC) a používateľské meno 
a heslo brány Government Gateway. Podanie žiadosti vám zaberie 5 až 10 minút 
a dostanete ho buď hneď, alebo do 5 pracovných dní.

EU EORI číslo 

dovozcu 

Každá spoločnosť vyvážajúci tovar z EÚ musí mať registračné a 
identifikačné číslo hospodárskeho subjektu (EORI) od colného orgánu v 
EÚ. Od konca prechodného obdobia sú v EÚ akceptovateľné len čísla 
EORI EÚ vrátane čísla XI EORI. Vývozcovia z EÚ budú musieť mať číslo 
EORI EÚ, aj keď na podávanie vývozných vyhlásení využívajú špeditéra 
alebo colného zástupcu. Vo Francúzsku sa číslo EORI pridelené vášmu 
subjektu začína FR, za ktorým nasleduje vaše číslo SIRET.

Podmienky

Dovozca 
Vývozca 

Pri rokovaniach o zmluve s kupujúcim je potrebné prediskutovať a dohodnúť 
sa, kam bude tovar dodaný, kto zabezpečí prepravu, vybaví a zaplatí 
poistenie, vybaví colné postupy a zaplatí prípadné clá a dane. Podmienky 
vypracúva Medzinárodná obchodná komora (ICC) a pravidelne ich 
aktualizuje, aby odrážali meniace sa obchodné postupy.

Pravidlá 
pôvodu 

Dovozca 
Vývozca 

Na to, aby spoločnosti mohli využívať preferenčné colné sadzby podľa TCA, musia 
spĺňať určité požiadavky na domáci obsah alebo spracovanie, známe ako pravidlá 
pôvodu. Pravidlá pôvodu určujú štátnu príslušnosť tovaru a sú predmetom rokovaní 
v rámci každej dohody o voľnom obchode. Ich cieľom je zabrániť obchádzaniu ciel, 
pri ktorom môžu tretie krajiny využívať rozdiely v sadzbách podľa doložky 
najvyšších výhod na presmerovanie svojho vývozu cez jedného partnera dohody o 
voľnom obchode na druhého. Aj keď dovozca vo všeobecnosti platí clo, dovozca aj 
vývozca musia mať dôkaz, že tovar spĺňa pravidlá pôvodu. Ak nemôžete splniť 
podmienku pravidiel pôvodu, musíte zaplatiť globálnu colnú sadzbu Spojeného 
kráľovstva, a to pomocou nástroja Globálna colná sadzba Spojeného kráľovstva.

Registrácia 
prívesov 

Prepravca 

Pred cestou do väčšiny krajín EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 
alebo cez tieto krajiny musíte zaregistrovať tieto typy prívesov:
• komerčné prívesy s hmotnosťou nad 750 kg
• nekomerčné prívesy s hmotnosťou nad 3 500 kg

Štandardná 
medzinárodná 
prevádzková 
licencia 
Prepravca 

Na cesty do, cez alebo z EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 
musíte mať štandardnú licenciu medzinárodného dopravcu.

EU 
Community 
Licence  

Prepravca

Táto licencia znamená, že môžete prepravovať svoj vlastný tovar a tovar 
iných osôb v Spojenom kráľovstve aj na medzinárodných cestách. Keď 
získate štandardnú medzinárodnú licenciu, môžete požiadať aj o vydanie 
licencie Spoločenstva. Tie umožňujú:

• cesty medzi všetkými členskými krajinami EÚ

• tranzitná doprava cez členské krajiny EÚ

• kabotáž (cesty výlučne v rámci jednej krajiny EÚ).

Fytosanitárny 
certifikát (PC)

Vývozca

V prípade regulovaných rastlín a rastlinných produktov sa vývozcovia z VB musia 
zaregistrovať na príslušnom fytosanitárnom úrade vo VB, aby získali 
fytosanitárne osvedčenie. V lete sa zmenia IT systémy používané na podávanie 
žiadostí o vývozné rastlinolekárske osvedčenie pre rastliny a rastlinné produkty, 
pričom sa prejde zo súčasného systému eDomero na novú službu.

TRACES NT  
pred-
notifikácia 

Dovozca

Príchod zásielky SPS tovaru na vstupné miesto EÚ musíte vopred 
oznámiť vyplnením prvej časti príslušnej dokumentácie online, ktorou je 
zvyčajne jednotný vstupný zdravotný doklad (CHED). 
Trade Control and Expert System - New Technologies (TRACES.NT) je 
online oznamovací systém Európskej komisie na prepravu 
agropotravinárskeho tovaru do Severného Írska z V B.  Bude sa vzťahovať 
na oznamovanie pohybu živých zvierat, živočíšnych produktov, potravín a 
krmív, ktoré nie sú živočíšneho pôvodu, a rastlín a rastlinných produktov z 
VB na vstupné miesto Severného Írska.

Národný 
vývozný 
systém 

Vývozca

Národný vývozný systém je elektronický systém, ktorý umožňuje vývozcom 
podať colnému úradu vývozný záznam pred tým, ako ich tovar opustí 
Spojené kráľovstvo, a splniť požiadavky na bezpečnosť a ochranu (S&S). 
Je prepojený so systémom colného vybavovania dovozu a vývozu (CHIEF), 
ktorý zaznamenáva pohyb tovaru, automaticky kontroluje chyby pri vstupe. 
Vývozcovia, ktorí predkladajú colné vyhlásenia, musia zabezpečiť, aby bol 
ich tovar pred naložením na prepravu odbavený v systéme NES. Colné 
odbavenie je možné získať len prostredníctvom poskytnutia správy o 
príchode tovaru v systéme NES, ktorou sa tovar formálne dostane pod colnú 
kontrolu (právna úprava). NES sa v súčasnosti používa na pohyb tovaru zo 
Spojeného kráľovstva do EÚ a nevzťahuje sa na vývoz do Severného Írska, 
pri ktorom sa bude používať služba colného vyhlásenia. Ďalšie usmernenia 
k tejto problematike nájdete tu.

Dovozné 

vyhlásenie 

Dovozca

Deklaračný systém Aangiftesysteem (AGS) je jednotný systém pre 
deklarácie. Nahradí všetky deklaračné systémy, ktoré colné orgány v 
súčasnosti používajú.

Portbase 

Prepravca 

Predbežné oznámenie prostredníctvom oznámenia vývoznej dokumentácie je 
možné pre takmer všetky holandské terminály na otvorenom mori, na pobreží a 
trajektové terminály. Vo veľkom počte terminálov je dokonca povinné, pričom bez 
predbežného oznámenia vám nebude umožnený prístup. Uzatvorte vo svojom 
logistickom reťazci jasné dohody o tom, kto bude zodpovedný za predbežné 
oznámenia. Vo všeobecnosti je to zasielateľ, vývozca alebo dopravca.

Systém kontroly 
dovozu (ICS)

Dopravca ALEBO 
niekto v jeho 
mene 

Dopravca alebo osoba konajúca v jeho mene s jeho vedomím a súhlasom 
musí naplánovať, ako poskytne údaje požadované pre predbežné colné 
vyhlásenie o vstupe na účely kontroly bezpečnosti/ochrany. Dopravca alebo 
jeho zástupca musí zadať predbežné colné vyhlásenie o vstupe (ENS) 
prostredníctvom ICS, aby mohli správne orgány analyzovať úroveň 
bezpečnostného rizika. Prenos sa musí vykonať do systému ICS na účely 
kontroly bezpečnosti/ochrany pred prekročením hranice EÚ. 




